
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω προς 

την Τουρκική Κυβέρνηση,σελ.1. 

Δείπνο προς τιμήν του Οικουμε-

νικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαί-

ου,σελ.2.  

Ενέργειες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω 

υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας, 

σελ.3.  

 Δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω , 

σελ. 3 και 4.  

Νοέμβριος   2012– Τεύχος 2/11 

 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 

συντομία: 

  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 

ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 

των κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.  

  Η προάσπιση και προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα 

των δικαιωμάτων των 

Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτά 

προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες 

και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων 

του ανθρώπου.  

  Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς 

το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως  

Organization 

Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ Απαιτεί από τις Αρχές της Τουρκίας την Αποκατάσταση και Θεραπεία των Αδικιών 
κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης.  

 
Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Τουρκίας κ. Κερίμ Ουράς, την 1/11/2012 με θέμα 
συζήτησης τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την Οι.Ομ.Κω  προς την Τουρκική Κυβέρνηση για την 
αποκατάσταση και θεραπεία των αποτελεσμάτων των διωγμών κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της 
Κωνσταντινούπολης που είχαν χαρακτήρα μαζικής κλίμακας παραβιάσεων των διεθνών συμβάσεων δικαιωμάτων 
του ανθρώπου.   
 Στα πλαίσια της προαναφερθείσας αρχής τα μέλη του Δ.Σ.  Ν. Ουζούνογλου (Πρόεδρος) και  Μ. Μαυρόπουλος (Γεν. 
Γραμματέας) συναντήθηκαν  την 21/11/2012 στην Άγκυρα με τους  Αναπληρωτές  Γενικούς Διευθυντές των 
Υπουργείων:  Εξωτερικών κ. Χασάν Γκιογούς (ορισθέντα ως αρμοδίου για θέματα  επικοινωνίας με την Οι.Ομ.Κω την 
10/10/2012 από τον Υπ. Εξωτερικών καθ. Α. Νταβούντογλου κατά την συνάντηση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω στο Παλαιό 
Φάληρο).  Συνάντηση που παρέστησαν: η κυρία Γκιουλοσούν Ερκούλ (τμηματάρχης προξενικών Θεμάτων) και ο 
κύριος Σουάτ Ακγικούν (βοηθός Γενικού Διευθυντή Βορειοανατολικής Μεσογείου. Τα θέματα που συζητήθηκαν 
επικεντρώθηκαν στα θέματα:  αποκατάστασης των υπηκοοτήτων που αφαιρέθηκαν κατά μαζικό τρόπο για 
πληθυσμιακή αποψίλωση  του Ρωμαίικου πληθυσμού και  από το οποίο εξαρτώνται πολλά ζητήματα της 
αποκατάστασης των δικαίων καθώς επίσης και την ανάγκη της υποστήριξης των θυμάτων για την επίλυση των 
ιδιοκτησιακών θεμάτων που αντιμετωπίζουν.  
Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κύριο  Μπουράκ Ερντενίρ 
για την υλοποίηση των απαιτήσεων  της Οι.Ομ.Κω στην κατεύθυνση της αποκατάστασης και θεραπείας που έχει 
υποστεί η Ελληνική Κοινότητας της Πόλης (δείτε δελτίο τύπου της Οι.Ομ.Κω 10/10/2012) και συγκεκριμένα τα θέματα 
της υποστήριξης μελών της νέας γενιάς των Κωνσταντινουπολιτών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην γενέτειρα 
των γονέων τους. 
Στη συνάντηση με τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Νατζό Κορού, που πραγματοποιήθηκε την 
22/11/2012 στο παράρτημα του Υπ. Εξωτερικών στα Θεραπειά του Βοσπόρου, συζητήθηκαν τα  θέματα 
επανάκτησης των ιθαγενειών που έχουν αφαιρεθεί από τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες.  Συμφωνήθηκε 
η υποβολή των περιπτώσεων αποκατάστασης των ιθαγενειών. Επίσης με τον βοηθό Υπ. Εξωτερικών συζητήθηκε η 
πρόταση της Οι.Ομ.Κω για την ίδρυση ερευνητικών κέντρων στην Κωνσταντινούπολη με την συμβολή διαπρεπών 
επιστημόνων Πολίτικης καταγωγής,  

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους τους Αναγνώστες των 

Ενημερωτικών Δελτίων του  Χαρούμενα Χριστούγεννα, Υγεία και Ευτυχία .  
 

Σύγκλιση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Οι.Ομ.Κω το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2012, ώρα 

10.00 π.μ., Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών-Δ.Σούτσου 46-Αμπελόκηποι. 



                   Δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου 

Δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και των μελών της Ιεράς Συνόδου 

πραγματοποίησε το Σάββατο το βράδυ, 1 Δεκεμβρίου, στο Συσσίτιο της Αγ. Τριάδας, Ταξίμ, ο Σύνδεσμος 

Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων. Στο δείπνο παρευρεθήκαν επίσης, πρόεδροι και μέλη των 

Εφοροεπιτρόπων των Κοινοτήτων καθώς και μέλη του Συνδέσμου 

Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα για τις δράσεις του Συνδέσμου καθώς και για τις 

πρωτοβουλίες που πρόκειται να υλοποιήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Αρχιερατικός Προϊστάμενος Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως Γερμανός, 

αφού καλωσόρισε όλους εξήρε την αξιέπαινη, όπως είπε, "πρωτοβουλία παράθεσης του δείπνου που δίνει την 

ευκαιρία της εκ τους σύνεγγυς επικοινωνίας και συναναστροφής και ενδυναμώνει τους αδελφικούς δεσμούς".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Λάκης Βίγκας, απαριθμώντας τις πτυχές της προόδου στον 

τρόπο με το οποίο η κοινότητα βλέπει σήμερα τον εαυτό της είπε «όλες αυτές οι εξελίξεις δεν επιτεύχθηκαν 

συγκυριακά αλλά με δημοκρατική συναίνεση της κοινότητας, με γενικές συνελεύσεις και διαφάνεια. Ελπίζουμε 

αυτή η δημοκρατική πλατφόρμα επικοινωνίας και προσφοράς του Συνδέσμου μας να συνεχίσει το έργο της με 

ωριμότητα και ενωτική αντίληψη  ώστε να θεραπεύει τα προβλήματα και να οδηγούμαστε σε βιώσιμες λύσεις και 

προγράμματα» Στη συνέχεια το λόγο πήραν oi κ. Δημήτρης Ζώτος, ταμίας του Συνδέσμου o οποίος παρουσίασε 

την πρωτοβουλία του Συνδέσμου να γίνει απογραφή της ακίνητης  περιουσίας των ρωμαίικων ιδρυμάτων σε 

ηλεκτρονική μορφή,  ο Κος Γιάννης Δεμιρτζόγλου, μέλος του  Δ.Σ.  ο οποίος παρουσίασε τους στόχους του 

Γραφείου Νεολαίας και Υποτροφιών που ξεκίνησε να λειτουργεί εντός του ΣΥΡΚΙ, ο Κος Αντώνης Παριζιάνος, 

αντιπρόεδρος του συνδέσμου, ο οποίος παρουσίασε τις εξελίξεις αναφορικά με την κατάρτιση ενός κοινού για 

όλες τις κοινότητες εκλογικού κανονισμού για την ανάδειξη των διοικητικών σωμάτων των βακουφίων, η Κα 

Μαρίνα Δρυμαλίτου η  οποία παρουσίασε  τις δράσεις του πρώτου ευρωπαϊκού έργου που αναλαμβάνει η 

κοινότητα με τίτλο «Μειονοτικοί Πολίτες, Ισότιμοι Πολίτες» ως υπεύθυνη του προγράμματος, η Κα Αγάπη 

Παπαδοπούλου η οποία μίλησε για το έργο που συντελείται στο Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης 

(παιδικός σταθμός) που λειτουργεί για πέμπτη χρονιά, ο Κος Ο κ. Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης ο οποίος 

ανέπτυξε την πρόταση της ομάδας εργασίας για ίδρυση εταιρίας εκ μέρους της  κοινότητας με σκοπό τη 

δημιουργία εισοδήματος και θέσεων εργασίας προς όφελος της κοινότητας, ο Κος Μηνάς Τσιτσάκος, 

αντιπρόεδρος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ, οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα για την απογραφή των απανταχού Κων/των. 

Τέλος στο βήμα ανέβηκε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ο οποίος εξέφρασε την 

ικανοποίηση του για την ύπαρξη ενός συντονιστικού οργάνου όπως ο Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι, που έρχεται να καλύψει πολλές 

από τις ανάγκες που έχει σήμερα η κοινότητα και να συντονίσει τα ενδορωμαίικα πράγματα Στη συνέχεια έκανε 

αναφορά  στις επιστροφές της ακίνητης περιουσίας υπογραμμίζοντας ότι οι επιστροφές της ακίνητης περιουσίας 

είναι ελάχιστες μπροστά στο μέγεθος της κατασχεμένης περιουσίας αλλά όπως είπε όταν συνέβησαν αυτά τα 

γεγονότα υπήρχε κλίμα τρομοκρατίας και «δεν μπορούσαμε να υψώσουμε τη φωνή μας με αποκορύφωμα τις 

απελάσεις του 1964». Ολοκληρώνοντας εξέφρασε την ευαρέσκεια του προς την ΟΙΟΜΚΩ και το έργο που 

επιτελεί αναφέροντας ότι είναι μεγάλο επίτευγμα 26 Κων/λίτικα σωματεία να βρεθούν υπό την σκέπη ενός φορέα 

με μία ενιαία φωνή όταν πολλές φορές οι Ρωμιοί θέλουν το δικό τους καπετανάτο και συνέστησε την 

συμπαράσταση στο έργο της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ όλων των Κων/πολίτικων σωματείων. 



                   Ενέργειες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας 

 Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. συναντήθηκε την 2/11/2012 με τον Υπουργό Παιδείας Καθ. Κωνσταντίνο 

Αρβανιτόπουλο με θέμα συζήτησης την υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας της Κωνσταντινούπολης. 

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν τα θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Πολιτείας προς 

την Ομογενειακή Παιδεία και τα οποία εδώ και αρκετό καιρό βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Ζητήθηκε από τον 

Υπουργό η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων σε κωδικοποιημένη μορφή πράγμα που έγινε άμεσα. Στη 

συνέχεια την 17/11 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπ.  Παιδείας κ. Σωτήρη 

Γκλαβά με τον οποίο συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες των προτάσεων της Οι.Ομ.Κω για τις υποστηρικτικές 

ενέργειες υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας.  

 Με μέριμνα της Οι.Ομ.Κω μεταφέρθηκαν τα βιβλία «Μαργαρίτες» στην Κωνσταντινούπολη στα δημοτικά 

σχολεία.  

 Μετά από την προκήρυξη της πρόσκλησης για υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιήθηκαν παράλληλα 

οι συνεντεύξεις και οι εξετάσεις των 80 υποψήφιων για υποτροφίες των δύο τελευταίων τάξεων  Λυκείου 

μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής της Ελλάδος στην Αθήνα, Θεσσαλονίκης και άλλες πόλεις της 

Ελλάδος (Ιωάννινα, Τρίκαλα, Τρίπολη, Σέρρες, Καβάλα, Βόλος, Σύρος, Κόρινθος)  την 30/11/2012. Η 

αρμόδια Επιτροπή επεξεργάζεται τις υποψηφιότητες και θα εισηγηθεί προς το Δ.Σ. για την χορήγηση των 

υποτροφιών.  

 Η Έκθεση των Ρωμιών Δημοσιογράφων (1840-1914) στο Πανεπιστήμιο Bilgi  
Πραγματοποιήθηκαν την 23/11/2012 με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια και η εναρκτήρια παρουσίαση της Έκθεσης 
Ρωμιών Δημοσιογράφων της Κωνσταντινούπολης της περιόδου 1830-1914 στο Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Μίλησαν 
οι: Ν. Ουζούνογλου, Ε. Κόβη, Α. Φερεντίνου και ο Χ. Σαχίν.  
Ο Ν. Ουζούνογλου τόνισε την υποστηρικτική στάση προς τους διωκτικούς μηχανισμούς  του Τουρκικού τύπου 
κατά την διάρκεια των διωγμών κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας ην περίοδο μετά από το 1923 μέχρι προ 
δέκα ετών  και έδωσε  συγκεκριμένα παραδείγματα της εποχής το πώς φιμωνόταν οι ελάχιστες φωνές που κατέ-
κριναν τις αδικίες κατά των μειονοτήτων και ιδιαίτερα τους Ρωμιούς. Στην συνέχεια ο Ν. Ουζούνογλου  παρουσία-
σε  τα κύρια σημεία του βιβλιαρίου του Θεόδωρου Κασάπη με τίτλο:  «Μεταρρυθμίσεις και Εγγυήσεις» που είχε 
εκδοθεί το 1874 στην Κωνσταντινούπολη. Η κα. Έλλη Κόβη παρουσίασε το περιεχόμενο της Έκθεσης ενώ οι δη-
μοσιογράφοι η  κα. Α. Φερεντίνου και ο κ. Χ. Σαχίν τόνισαν την σημασία της αποκάλυψης της άγνωστης ιστορίας 
του Ελληνικού τύπου της Κωνσταντινούπολης. Στην διάρκεια των ερωτήσεων αναφέρθηκε και η σημασία και του 
Ελληνικού τύπου της Σμύρνης. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν εκτός των ακαδημαϊκών και πλήθος  φοιτητών.  

Απογραφή των Εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών 
Οι γνωστές ιστορικές συνθήκες εξανάγκασαν σε εκπατρισμό το μεγαλύτερο τμήμα 

των Ρωμιών της Πόλης. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να έχουν πληγεί 

οι κοινοτικοί δεσμοί των Πολιτών, ουσιαστικά να έχει διασαλευθεί  ο κοινοτικός ιστός 

των Κων/πολιτών. Η εγκατάσταση σε άλλες χώρες, κυρίως στην Ελλάδα, η γέννηση 

των παιδιών των Πολίτικων οικογενειών στην διασπορά, οι γάμοι Πολιτών με μη 

Πολίτες, είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία, που οδηγούν στην οριστική αποκοπή 

και την πλήρη αποξένωση των Κωνσταντινουπολιτών της Διασποράς από την γεν-

νήτορα Γη τους. Η διαδικασία θα επιταχυνθεί όσο εξαντλείται βιολογικά η γενιά των 

γεννημένων στην Πόλη.Αν δεν ληφθούν ενέργειες να αποτραπεί να ολοκληρωθεί σε 

ηθικό, πολιτικό και νομικό επίπεδο, η αποκοπή της Διασποράς από την Ρωμαϊκή 

κοινότητα της Πόλης, σε λίγα χρόνια, τουλάχιστον στην Διασπορά δεν θα απομείνει 

αντικείμενο αποκατάστασης της Ρωμιοσύνης της Πόλης. Το παραπάνω σκεπτικό 

αποτελεί τον βασικό λόγω της ανάληψης της πρωτοβουλίας για απογραφή των Πο-

λιτών εντός και εκτός της Πόλης. Σε δεύτερο βήμα υπάρχει το σκεπτικό η απογρα-

φή αυτή να αποτελέσει την βάση ενός Μητρώου των Κωνσταντινουπολιτών της 

Διασποράς. Με βάση την αρχή αυτή το Δ.Σ. έχει προχωρήσει την κατάρτιση ερωτη-

ματολογίου προς συμπλήρωση από τους Κωνσταντινουπολίτες και το οποίο έχει 

διέλθει διορθώσεων με πολιτική του χρήση. Παράλληλα έχει ήδη υποβληθεί σχετικό 

αίτημα προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Χαρακτηριστικών της οποίας η 

απόφαση αναμένεται σύντομα.  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 



 

 Έναρξη του Κύκλου Σεμιναρίων  

«Η Ιστορία και Πολιτισμός των Ρωμιών της Πόλης»  

 Μετά από μια αρκετή μακρά διαδικασία προετοιμασίας που περιλάμβανε την προκήρυξη για υποβολή 

υποψηφιότητας, κατάρτισης του αναλυτικού προγράμματος και επιλογής υποψηφιοτήτων ξεκίνησε την 

4/12/2012 η διδασκαλία των σεμιναρίων με το παραπάνω τίτλο. Η προετοιμασία και η εποπτεία του κύκλου 

σεμιναρίων ασκείται από την αρμόδια Επιτροπή που έχει οριστεί από το Δ.Σ. και αποτελείται από: την Αν. Καθ. 

Αιμιλία Θεμοπούλου, Δρ. Ελίζα Φερεκύδου, Δρ. Αιμιλία Ξανθοπούλου, Λεκτ. Μάρω Μαυροπούλου και ο Καθ. 

Νίκος Ουζούνογλου. Ο σκοπός του κύκλου σεμιναρίων, όπως καθορίστηκε από την σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

της Οι.Ομ.Κω, είναι η μεταλαμπάδευση στην νέα γενιά των καίριων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο όπου γης 

Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης. Η κατανόηση των σημερινών ζητημάτων της Κοινότητας αυτής, της οποίας 

η πλειοψηφία ζει σε κατάσταση εκπατρισμού, απαιτεί την μελέτη και κατανόηση των ιστορικών εξελίξεων μετά 

από την Άλωση του 1453. Η βαρύτητα της ύλης αφιερώνεται στην περίοδο του τελευταίου αιώνα και ειδικότερα 

την περίοδο μετά από το 1923. Στην πρόσκληση της Οι.Ομ.Κω ανταποκρίθηκε σημαντικός αριθμός κατά 

πλειοψηφία φοιτητριών και φοιτητών από όλες τις πόλεις της Ελλάδος που συνολικά είναι 130. Λαμβάνοντας 

υπόψη το μεγάλο ενδιαφερόμενων εκτός Αθηνών η αρμόδια Επιτροπή αποφάσισε την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας του διαδικτύου και την μετάδοση των σεμιναρίων με ακουστικό και οπτικό τρόπο. Παράλληλα με την 

παρακολούθηση των σεμιναρίων δίδεται η δυνατότητα στους παρακολουθούντες  να εκπονήσουν εργασία σε 

θέματα που θα ανατεθούν από τους διδάσκοντες στα σεμινάρια.  

Συνέδριο για την Αξιοποίηση της Σχολής Γα-

λατά υπέρ της Ομογένειας (19-21/11/2012)  

Τριμελής αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω συμμετείχε προ-

σκεκλημένη στην συνάντηση εργασίας που οργανώθηκε 

από την Ελληνική Σχολή του Γαλατά Κωνσταντινουπόλε-

ως με θέμα την μελλοντική χρήση της Σχολής. Η 

Οι.Ομ.Κω πρότεινε την δημιουργία υποδομής για δραστη-

ριότητες που αφορούν δράσεις συμπληρωματικής εκπαί-

δευσης προς τους μαθητές της Ομογένειας, υπόλοιπων 

σχολείων της Κωνσταντινούπολης και μαθητών της Ελλά-

δος που επισκέπτονται την Πόλη. Επίσης προτάθηκε από 

την Οι.Ομ.Κω το Ίδρυμα να φιλοξενήσει την βιβλιοθήκη 

του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλε-

ως που αναμένεται να επιστρφαεί στην Ομογένεια. Πα-

ρεμβάσεις της Οι.Ομ.Κω στις συζητήσεις για την ανάγκη 

της επιστροφής των 3 Ελληνορθόδοξων Εκκλησιών που 

σφετερίστηκε η οικογένεια του Ευθύμ Καραχισαρίδη και η 

ανάγκη κατανόησης  ότι η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα είναι 

ενιαία εντός και εκτός της Πόλης.  

Διεθνείς Ενέργειες του Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω για την Προβολή της  

Αποκατάστασης των Δικαίων  

των Κωνσταντινουπολιτών: 

 
 Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πραγ-

ματοποίηση Ημερίδας με θέμα «Τι πρέπει να γίνει 

για την Αποκατάσταση των Δικαίων της Ελληνορθό-

δοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης». 

 Οργάνωση στην Γενεύη σε συνεργασία με τον νεοϊ-

δρυόμενο Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών σε συνερ-

γασία με την Γενική Διεύθυνση του ΟΗΕ για τα Δι-

καιώματα Ανθρώπου. 

 Η Έκθεση με τίτλο “HISTORIA Y SITUACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MINORÍA 

GRIEGA ORTODOXA DE TURQUÍA” αποστέλλεται 

σε όλα τα Κοινοβούλια της Λατινικής Αμερικής και 

της Ισπανίας.  

Β΄ Ερασιτεχνικός Διαγωνισμός για Μαθητές και Φοιτητές 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 10/01/2013 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ), ο ενωτικός φορέας των 

Κωνσταντινουπολίτικων σωματείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, διοργανώνει 

τον Ερασιτεχνικό Διαγωνισμό 

«Λόγια και Χρώματα της Κωνσταντινούπολης» 

Παρακαλούμε επισκεφθείτε: www.conpolis.eu 


